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AD FORSLAG TIL UTDELING AV SPRØYTER OG SPISSER I NORSKE
FENGSLER  — HØRINGSNOTAT.

Innspill til horingen:

Utover de problemstillinger som er belyst i Svein-Erik Ekeid sin rapport og i
kommuneoverlege Karin Møller sitt innspill til høringen, vil vi komme med følgende
betraktninger.
Som sykepleiere og lege jobber vi daglig med å motivere innsatte med å slutte å ruse seg. Det
skjer i samtaler, oppmuntring til å delta på rusmestringskurs, få de til å søke seg til
rusbehandling utenfor fengslet, seponere/ikke starte opp med vanedannende medisiner etc. Vi
opplever å møte mange "slitne" rusavhengige da de kommer til fengslet - det være seg
varetekt eller dom, til at de etter hvert kommer seg og blir bedre. Behandlingen denne første
tiden består av nok mat/drikke, søvn, aktivitet etter formen, medisiner mot abstinenser,
samtaler etter behov. Det er først når den rusavhengig er igjennom abstinensen at han er
tilgjengelig for motivasjonsarbeidet.
Det føles derved helt meningsløst at vi som sykepleiere skal være med på å dele ut sprøyter
slik at den rusavhengige kan fortsette å ruse seg inne i fengslet. En ruset person klarer ikke
nyttiggjøre seg av motiveringssamtaler eller terapi.
Som sykepleiere kan vi heller ikke fri oss fra tanken om at det vil skje dødsfall ved at en
innsatt setter en overdose med en sprøyte som en av oss har gitt vedkommende. Det ville
oppleves helt forferdelig og vi føler det ikke etisk forsvarlig for hvordan vi som sykepleiere
bør behandle rusavhengige.
Som sykepleiere forstår vi selvfølgelig viktigheten av å redusere smitterisikoen for Hepatitt
og HIV i norske fengsler. Men vi mener at det må skje med andre tiltak, så som tilbud om
blodprøver for kartlegging av eventuell smitte, tilbud om Hepatitt B vaksinering hvor det er
aktuelt, og mer systematisk og grundig informasjon om farer, smittemåter og konsekvenser av
å bruke urene sprøyter — ansvarliggjøring.
Vi mener at de negative konsekvensene er for mange og alvorlige til at det kan deles ut
sprøyter og spisser til innsatte i norske fengsler. Vi mener det ikke er veien å gå for å redusere
smitterisikoen av hepatitt og HIV blant de innsatte.

Ringerike fengsel, 18.august 2009

Helseavdelingen ved sykepleier:

Wenche Meidell, Regina Lammers, Solveig Mosskull, Haldis Gruer, Marthe Seem
og lege Unni Johansen.
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